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মনজস্ব প্রমিমনমি: কেকািা, ১৮ মিলেম্বর— দদলের 
িম মমনরলেক্ষ গণিামিক কাঠালমা ধ্বংে করা এবং 
িমীয় মবভাজলনর েলক্ষে গৃহীি নাগমরকত্ব েংলোিনী 
আইন ও এনআরমে’র মবরুলে বৃহস্পমিবার কেকািায় 
দকন্দ্রীয় মমমিে ও জমালয়ি করলব ১৭টি বামেন্থী ও 
েহল াগী দে। মবকাে ৪িায় দমৌোমে রামেীো োলকম 
জমালয়ি হলয় এই মমমিে শুরু হলব। বামফ্রন্ট 
দেয়ারমোন মবমান বেুেহ বাম ও েহল াগী দেগুমের 
দনিৃবৃন্দ এবং অলনক মবমেষ্ট বেক্তি এই মমমিলে 
অংেগ্রহণ করলবন। কেকািা োলগায়া দজোগুমের 
েমস্ত িম মমনরলেক্ষ গণিামিক মানুষলক এই মমমিলে 
অংে দনওয়ার আহ্বান জামনলয়লিন ১৭টি দলের 
দনিৃবৃন্দ। মবমান বেু জামনলয়লিন, একইেলে 
মনিেপ্রলয়াজনীয় ক্তজমনলের অমিমূলেের মবরুলে এবং 
আগামী ৮জানুয়ামর দদেবোেী োিারণ িম মঘলির 
েলক্ষও এই মমমিে েরব হলব।   
প্রেেি, ৫টি বামেন্থী দলের েক্ষ দেলক েব মভারিীয় 
স্তলর ১৬-১৮মিলেম্বর এই েংলোিনীর মবরুলে প্রোর 
এবং ১৯মিলেম্বর দদলের েব মত্র েমালবে ও মবলক্ষাভ 
েংগটঠি করার কম মেূমে দনওয়া হলয়লি। েব মভারিীয় 



কম মেূমের েলে েেমি দরলে এরালজে ১৭টি বামেন্থী 
ও েহল াগী দলের েক্ষ দেলক মবমভন্ন িরলনর প্রমিবাদী 
কম মেূমে দনওয়া হলয়লি। গি ১৬, ১৭, ১৮মিলেম্বর 
৩মদনবোেী রালজের েহরাঞ্চলের ওয়ালিম ওয়ালিম এবং 
গ্রামাঞ্চলে েঞ্চালয়ি মভমিক বোেক প্রোর কম মেূমে 
দনওয়া হলয়লি। বোেক অংলের মানুষ এলি োড়া 
মদলয়লিন। গি ১৬মিলেম্বর রাজারহাি ও বনগা াঁয় 
১৭দলের েক্ষ দেলক মিলিনেন কোম্প তিমরর 
েক্রালের প্রমিবালদ েমালবে ও দিেুলিেন হলয়লি। 
বৃহস্পমিবার মবকাে ৪িায় দমৌোমে রামেীো োলকম 
েমলবি হলয় মমমিে শুরু হলব। মমমিে  ালব এলজমে 
দবাে দরাি-মমিক বাজার-োকম মিি-োকম োকমালে 
দেষ হলব।  
মমমিে হলব দজোয় দজোয়। বীরভূলমর মেউমড় ও 
রামেুরহাি োনার েুমেে আইন-েৃঙ্খোর অবনমির 
অজহুাি দদমেলয় মমমিে করার অনুমমি দদয়মন। 
 মদও মমমিে হলব েংমবিান রক্ষার দামবলি, স্বািীনিা 
েংগ্রামীলদর েহীদীবরলণর মদলন। েুমেে অনুমমি না 
মদলেও বৃহস্পমিবার োরা রালজের েলে মেউমড় ও 
রামেুরহালি মমমিে করলব মেমেআই (এম)। েুমেলের 
এই অবস্থান নজলর আোয় মেমেআই(এম)-এর রাজে 
েম্পাদক েূ ম মমশ্র বলেলিন,  েংমবিান রক্ষার দামবলি 



োরা দদলেই বামেন্থীরা মমমিে, প্রমিবাদ েভা করার 
কম মেূমে মনলয়লি। দেই কম মেূমের অে মহলেলব 
রাজেজলুড়ও হলব প্রমিবাদ েভা, মমমিে। এোলন 
মমমিে, মমটিং বািা দদওয়ার জনে েক্তক্রয় িৃণমূে। 
বাগাড়ম্বর করলেও মবলজমে মবলরািী দকানও 
আলন্দােনই িৃণমূে এোলন করলি মদলি োয় না।  
এমদলক, দদলের িম মমনরলেক্ষ েংমবিানলক রক্ষার জনে  
১৯ মিলেম্বর বামেন্থী ও েহল াগী দলের মহামমমিলে 
োমমে হবার আহ্বান জামনলয় বুিবার কেকািার 
মবমভন্ন এোকায় প্রোর কম মেূমে েংগটঠি কলরলি 
মেমেআই(এম) েহ বামেন্থী িাত্র- ুব গণেংগঠলনর 
কমীরা। এমদন দজাড়াো াঁলকা এোকায় মমমিে েংগটঠি 
করা হয়। েংমবিান মবলরািী কাো কানুন বামিলের 
দামবলি এমেমে দরাি েংেি েরস্বিী দপ্রলের োমলন 
েেেভা অনুটিি হয়। ১৯ মিলেম্বর েম্প্রীমির মমমিলে 
আোমর মানুষলক োমমে হওয়ার আহ্বান জামনলয় ৯৩ 
নম্বর ওয়ালিম েভা েংগটঠি কলরন মেমেআই(এম) 
কমী-েমে মকরা। দদলের মানুষলক ভাগ করার 
েক্রালের েলক্ষে কাো আইন বামিলের দামবলি বোঙ্ক 
অব ইক্তিয়া দমালড় মব দক্ষাভ েভা েংগটঠি কলরন 
মেআইটিইউ কমীরা, কেবায় মমমিে েংগটঠি হয়। 
কাো কানুলনর প্রমিমেমে েুমড়লয় এমদন বাঘা িীন 



এোকায় মবলক্ষাভ দদোন এেএফআই কমীরা। ১৯ 
মিলেম্বর ঐলকের মমমিলে মানুষলক োমমে হওয়ার 
আহ্বান জামনলয় দবহাো, দবলেঘািা, েোমবাজার, 
েোমেুকুর, মেমদরেুর, দমটিয়াবুরুজ েহ কেকািার 
মবমভন্ন এোকায় প্রোর কম মেূমে েংগটঠি করা হলয়লি। 
 
 
 
 


